INSTITUT ZA POLJOPRIVREDU I TURIZAM
Poreč, 29.08.2013.
URBROJ: 0147-13-616

ZAPISNIK
14. SJEDNICE ZNANSTVENOG VIJEĆA
14. sjednica Znanstvenog vijeća Instituta za poljoprivredu i turizam održana je 29.08.2013.
godine s početkom u 9,00 sati u prostorijama Instituta.
Od ukupno 15 članova Znanstvenog vijeća, sjednici je nazočno 11 članova.
Prisutni: dr.sc. Milan Oplanić, dr.sc. Dean Ban, dr.sc. Zdravko Šergo, dr.sc. Barbara Sladonja,
dr.sc. Pavlo Ružić, dr.sc. Anita Silvana Ilak Peršurić, dr.sc. Sanja Radeka, dr.sc. Kristina
Brščić, dr.sc. Igor Lukić, dr.sc. Karolina Brkić Bubola i dr.sc. Marijan Bubola.
Odsutni: dr.sc. Amorino Poropat, (g.o.), dr.sc. Marinela Dropulić Ružić (rod.dop.) i dr.sc.
Marin Krapac (pl.ods.). Dr. sc. Đordano Peršurić došao je na sjednicu tijekom rasprave po
točki 4.
Ostali prisutni: Ljiljana Kajić, dipl. iur., zapisničar.
Predsjednik Znanstvenog vijeća dr. sc. Milan Oplanić otvorio je sjednicu i konstatirao da
postoji kvorum potreban za rad. Predložio je sljedeći dnevni red:
DNEVNI RED
1. Usvajanje Zapisnika 13. sjednice Znanstvenog vijeća
2. Podnošenje izviješće Povjerenstva i donošenje odluke po raspisanom natječaju za
popunu znanstvenog radnog mjesta znanstveni suradnik, 1 izvršitelj/ica
3. Izbor jednog člana Upravnog vijeća Instituta
4. Informacija o donošenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj
djelatnosti i visokom obrazovanju
5. Razno
Predloženi Dnevni red jednoglasno je usvojen.
Točka 1.
Zapisnik 13. sjednice Znanstvenog vijeća usvojen je bez izmjena.
Točka 2.
Dr. sc. Barbara Sladonja, predsjednik Stručnog povjerenstva, podnijela je izviješće o
provedenom natječaju za izbor na znanstveno radno mjesto “znanstveni suradnik“, područje
biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda ili područje biotehničkih znanosti, polje
biotehnologija, 1 izvršitelj.
Na prijedlog Povjerenstva, većinom glasova (za: 9, suzdržan: 2) donesena je sljedeća
ODLUKA o izboru na znanstveno radno mjesto:
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Dr. sc. DANIJELA POLJUHA izabire se na znanstveno radno mjesto I. vrste «znanstveni
suradnik», znanstveno područje biotehničkih znanosti, polje biotehnologija.
Točka 3.
Dr. sc. Milan Oplanić podsjetio je članove Znanstvenog vijeća da je na prošloj sjednici
Znanstvenog vijeća, donošenjem Upute o provođenju izbora, pokrenut postupak izbora člana
Upravnog vijeća Instituta kojeg bira Znanstveno vijeće.
Na sjednici su predložena 2 kandidata i to: dr. sc. Milan Oplanić i dr. sc. Anita Silvana Ilak
Peršurić. Kandidati su dobili sljedeći broj glasova:
- dr. sc. Milan Oplanić: 7 glasova
- dr. sc. Anita Silvana Ilak Peršurić: 2 glasa
Sukladno naprijed navedenom glasovanju, Znanstveno vijeće je donijelo sljedeću ODLUKU o
izboru člana Upravnog vijeća:
Dr. sc. MILAN OPLANIĆ, viši znanstveni suradnik, bira se za člana Upravnog vijeća
Instituta za poljoprivredu i turizam u Poreču.
Mandat člana Upravnog vijeća traje od 19.09.2013. godine do 19.09.2017.
Točka 4.
Ljiljana Kajić, tajnik Instituta, informirala je članove Znanstvenog vijeća o najznačajnijim
odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom
obrazovanju („ Narodne novine“, broj 94/13).
Točka 5.
Pod točkom Razno ukazano je na potrebu razmatranja nacrta Pravilnika o mjerilima i načinu
korištenja vlastitih prihoda i donacija javnih visokih učilišta i javnih znanstvenih instituta u
okviru javne rasprave po istom. Dogovoreno je da se o istome provede rasprava na narednoj
sjednici Znanstvenog vijeća, najkasnije do 15.09.2013.
Pored toga, dogovoreno je da djelatnici koji su radili na izradi Strateškog plana razvoja
Instituta za poljoprivredu i turizam za razdoblje 2013.-2018. godine učestvuju u prevođenju
navedenog dokumenta, što treba obaviti do 06.09.2013. godine.
Sjednica je završena u 10,55 sati.

Zapisnik vodila
Ljiljana Kajić, dipl. iur.

Predsjednik Znanstvenog vijeća
dr. sc. Milan Oplanić
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